O Concurso de Trovas será promovido pela Poeta e Escritora
María del Socorro Maestro Payró (GÉMINIS)
Vice presidente da Organização Mundial de Trovadores OMT - México
TROFÉU CARLOS PELLICER
(biografia de Carlos na postagem abaixo)

REGULAMENTO:
TROVA CLÁSSICA é uma composição poética de quatro versos de 7 silabas,
rimando o 1º verso com o 3º e o 2º verso com o 4º rima abab. Expressando um
pensamento completo. A rima deve ser consonante , contando até a última
sílaba tônica.
A) Cada trovador poderá enviar, uma trova, ( 1 ) trova inédita e de sua autoria .
Não poderão ter sido publicadas em nenhum lugar, até que se deem os
resultados por parte dos Juízes.
B) Cada Trova, no possível, deverá ser enviada em formato Arial 12 pontos
sem espaço.
C) As Trovas concursantes deverão ser Líricas ou Filosóficas. Não aceitar-seão trovas que possam resultar ofensivas ou vão contra a mensagem de
favorecer a paz da OMT
D) O Tema da Trova será a palavra SELVA tema escolhido pela Promotora do
concurso.
E) A palavra SELVA deverá estar dentro da trova e esta deve se manter
dentro do tema proposto e desenvolvido.
F) Serão desqualificados os trabalhos que levem faltas de ortografia, ou sejam
enviados com maiúsculas onde não corresponda, sem dados completos, ou
não cumpram com o formato anteriormente explicado.
G) Não aceitar-se-ão arquivos anexos. Toda a informação deve ir somente no
corpo do correio e no

" assunto" mencionar
Concurso de trovas de MÉXICO tema SELVA
Lançamento do concurso: 27 de Março 2019
Data prazo: 27 de Maio 2019
As Trovas em língua portuguesa poderão ser remetidas por sistema via e-mail
à Fiel Depositária Cristina Olivera Chavez
E-mail: ColibriRoseBelle@aol.com
Com os dados completos de cada concursante.
Nome e Sobrenome:
Cidade:
País:
E-mail:
MARIA LUIZA WALENDOWSKY
COORDENADORA FINAL
E-mail: inhawalen@hotmail.com
Obs:
O júri será composto por integrantes com grande experiência em
literatura portuguesa. Os membros do júri avaliarão de maneira cega e
independente, isto é, sem conhecer os nomes dos autores, nem dos outros
membros, e também se eximem de participar no concurso.

